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Circular n.º 01/2021
Assunto: Ação de formação contínua Plataforma de Gestão de Inscrições
Santarém, 30 de dezembro de 2020
Exmo(a). Sr(a).,
A FJJDAP irá realizar uma ação de formação contínua para efeitos de revalidação do
TPTD dos treinadores de Ju-Jitsu. A ação apresenta a introdução da plataforma de
inscrições/revalidações de clubes/praticantes na FJJDAP, esta é uma nova etapa na gestão
processual que tem por objetivo a simplificação e economia de esforços por parte dos clubes e
responsáveis. Para esta formação é fundamental a presença dos treinadores e dos responsáveis
dos clubes ou quem, no clube, tenha por função o processo da inscrição/revalidação dos
praticantes. Cada clube deverá ter no mínimo 1 e no máximo 8 representantes.

Evento

Taxas

Ação de Formação Contínua “Plataforma de gestão de inscrições”
10/01/2021
E-learning, a ligação para a sessão na plataforma Zoom será enviada por e-mail
aos inscritos até 24h anterior à formação.
09:30 – 12:30 (3 horas)
Apresentação da plataforma e funcionamento global;
Primeiro acesso e credenciais;
Identificação de responsáveis por clube;
Introdução e gestão de dados;
Os processos de inscrição e revalidação.
Pedro Martins
226726120
0,6 unidades de crédito, com a presença na totalidade da ação
(acesso com vídeo é obrigatório).
Treinadores revalidados na FJJDAP;
Responsáveis do clube ou pessoas designadas pelo clube para a função
Treinadores revalidados na FJJDAP
- Gratuita;
Responsáveis de Clube e outros representantes delegados - Gratuita

Inscrição

Até 08/01/2021, com preenchimento completo do formulário: clicar aqui para
abrir formulário.
Inscrições após esta data não serão aceites. Máximo 100 inscrições.

Dia e Local
Horário

Programa
Responsável
Código IPDJ
Unidades de
crédito
Destinatários

Anexo: Cartaz.
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Melhores cumprimentos,
O Vice-Presidente da FJJDAP

Luís Martín Galache
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